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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, berkenaan

dengan penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah konsumen

(pembeli) yang membeli produk atau barang pakaian bekas di Pasar Jongkok

Tembilahan. Waktu penelitian ini terhitung mulai dari bulan Desember 2017

sampai dengan bulan April 2018.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

bersumber dari:

3.2.1 Jenis Data

3.2.1.1 Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan

angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan.

3.2.1.2 Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Dimana

hasil penelitian disajikan dalam bentuk angka.
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3.2.2 Sumber Data

3.2.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Data diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner

mengenai harga, persepsi kualitas, dan lokasi terhadap keputusan

pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir.

3.2.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data yang sudah ada

sebagai hasil penelitian orang lain, perlu dianalisa kembali sebagai

pelengkap terhadap data primer atau objek yang diteliti. Data ini biasanya

diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan atau

hasil ilmiah lainnya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono,

2013:146).

Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah konsumen yang telah

melakukan pembelian pakaian bekas di Pasar Jongkok Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir yang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan
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tahun 2017. Karena jumlahnya tidak diketahui pasti maka populasinya tidak

diketahui secara pasti.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011:91).

Pada penelitian ini peneliti memilih teknik pengambilan sampel yaitu

dengan teknik Non Probability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel

yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel diambil

dengan metode Purposive Sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:14). Dengan pertimbangan tersebut,

maka kriteria dalam memilih sampel pada penelitian ini adalah:

a. Konsumen Pasar Jongkok Tembilahan.

b. Konsumen Pasar Jongkok Tembilahan yang berusia 15-50 tahun.

c. Konsumen Pasar Jongkok Tembilahan yang telah membeli pakaian bekas

lebih dari dua kali.
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3.4 Metode Pengambilan Data

3.4.1 Kuesioner Angket

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:137).

Khususnya pada konsumen Pakaian Bekas di Pasar Jongkok Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir.

3.4.2 Wawancara

Selain kuesioner, juga digunakan teknik wawancara untuk mendukung

akurasi dan kelengkapan kuesioner tersebut. Wawancara juga digunakan

untuk memperluas pandangan peneliti tentang data-data lain yang tidak

terformulasi dalam kuesioner.

Namun, akan memiliki implikasi strategi bagi perusahaan atau pasar,

sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu

wawancara juga digunakan untuk melengkapi data yang terkumpul melalui

kuesioner.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Teknik Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk

mengetahui tanggapan dari responden yaitu dengan menggunakan Skala

Likert, yaitu skala yang memberikan tanggapan konsumen terhadap harga,

persepsi kualitas, dan lokasi pada Pasar Jongkok Kabupaten Tembilahan.
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Skor jawaban responden dalam penelitian ini terdiri atas lima alternatif

jawaban yang mengandung variasi nilai yang bertingkat dari objek

penelitian melalui jawaban pertanyaan yang diberi nilai 1-5, yaitu:

Tabel 3.1

Bobot Penilaian Jumlah Kuesioner

KRITERIA SKOR
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Kurang Setuju (KS) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1

3.5.2 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas

data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian

dilakukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk

menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji

kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah jawaban dari

kuesioner dan responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam

penelitian ini atau tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji

validitas untuk setiap pertanyaan adalah  nilai Corected Item to Total

Corelation atau nilai rhitung harus berada diatas 0.3 hal ini dikarenakan jika

rhitung lebih kecil dari 0.3 berarti item tersebut memiliki hubungan yang

lebih rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang

diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2011).
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3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan

reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah

stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Menurut (Ghozali, 2009) suatu

konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach

α > 0,60 dan apabila suatu konstruk atau variabel dinyatakan tidak reliabel

jika memberikan nilai Cronbach α < 0,60.

3.5.2.3 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data

normal atau mendekati normal.

Menurut (Ghozali, 2009) deteksi normalitas dilakukan dengan melihat

grafis normal Probability Plot yaitu dasar pengambilan keputusannya

adalah sebagai berikut:

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti

arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik
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Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik

terhadap model regresi yang telah diatur dengan menggunakan program

SPSS.

Uji asumsi klasik ini meliputi:

3.5.3.1 Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan

antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2009). Model Regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikol adalah:

a. Mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) <  10

b. Mempunyai angka TOLERANCE > 0,10

3.5.3.2 Heteroskedastisidas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas

(Ghozali, 2009).

Deteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat

grafik Scatterplot. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:
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a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang membentuk

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit) maka terjadi heterokedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3.3 Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang pada waktu berbeda.

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liniear

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali,

2009).

Pengujian ini dilakukan Durbin-Watson (tabel DW Test), dasar

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a. Jika angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.

b. Jika angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat autokorelasi.

c. Jika angka D-W di atas 2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

3.5.4 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah suatu metode statistik yang digunakan

untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas (harga, persepsi kualitas,

dan lokasi) dan terikat (keputusan pembelian pakaian sbekas di Pasar

Jongkok) dengan rumus beriku

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
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Dimana :

Y  = Keputusan Pembelian

X1 = Harga

X2 = Persepsi Kualitas

X3 = Lokasi

a   = Parameter Konstanta

b   = Parameter Koefisien Regresi

e   = Standar Error (faktor penganggu)

Untuk membantu dalam pengolahan data tersebut digunakan program

komputer yakni SPSS Statistik 22 (statistical for product and service

solution).

3.5.5 Uji Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu dengan

menggunakan analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji Secara

Parsial (Uji t), Uji Secara Simultan (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi

(R2).

3.5.5.1 Uji Signifikan Individu (Uji t)

Uji secara parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel independen (X1), (X2), dan (X3) terhadap variabel

dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai

berikut:
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a. Apabila thitung > ttabel atau Sig < α maka:

H0 ditolak, Haditerima artinya terdapat pengaruh harga, persepsi

kualitas, dan lokasi terhadap keputusan pembelian.

b. Apabila thitung < ttabel atau Sig > α maka:

H0 diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh harga,

persepsi kualitas, dan lokasi terhadap keputusan pembelian.

3.5.5.2 Uji Signifikan Serentak (Uji F)

Uji Secara Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui seberapa

besar variabel indepeden (X1, X2, dan X3) secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Analisa Uji F dilakukan

dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel sebelum membandingkan nilai F,

harus ditentukan tingkat kepercayaan (1-α) dan derajat kebebasan (degree

of freedom) – n – (k+1) agar dapat ditentukan nilai kritisnya.

Adapun nilai Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05.

Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

a. Apabila Fhitung > Ftabel atau Sig < α maka:

H0 ditolak, Haditerima artinya terdapat pengaruh harga, persepsi

kualitas, dan lokasi terhadap keputusan pembelian.

b. Apabila Fhitung < Ftabel atau Sig > α maka:

H0 diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh harga,

persepsi kualitas, dan lokasi terhadap keputusan pembelian.
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3.5.6 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinan merupakan besarnya kontribusi variabel terhadap

variabel bergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin

tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan

pada variabel bergantungnya (Suliyanto, 2011:39).

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol (0) sampai satu (1). Jika

koefisien determinasi (R2) = 1, artinya antara variabel bebas (independent

variable) dengan variabel terikat (dependent variable) mempunyai

hubungan kuat. Jika koefisien determinasi (R2) = 0, artinya diantara variabel

bebas (independent variable) dengan variabel terikat (dependent variabel)

tidak ada hubungan sama sekali.

Nilai koefisien determinasi yang  mendekati 1 (satu) menunjukan

bahwa variabel dalam model tersebut dapat mewakili permasalahan yang

diteliti. Karena dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel

dependennya. Nilai koefisien ini sama dengan mendekati 0 (nol)

menunjukan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas.

Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah

variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi, dimana setiap

penambahan satu variabel bebas dan pengamatan dalam model akan

meningkatkan nilai R2 meskipun variabel yang dimasukkan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi

kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah
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disesuaikan Adjusted R Square, yaitu koefisien determinasi yang sudah

diperhitungkan faktor error (kesalahan).

Dimana : R2 = Koefisien Determinasi

R2= (Adjustesd R Square) 2 x 100%


